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लेखकाची नोट  

अभेरयकेच्मा स्लतिंत्र विंग्राभात गुप्तचयािंची बूशभका खूऩ भशत्लऩूणण शोती. अभेरयकन  
गुप्तचय जनयर जॉजण लाशळिंगटनरा ब्रिटटळ वेना आणण त्माची श्स्थती आणण  त्मािंच्मा 
यवदी वलऴमी भाटशती देत अवत. ते नेशभी भाटशत करून घेत की ब्रिटटळ वेना केव्शा 
आणण कुठे आक्रभण कयणाय आशे.  

१७७७ च्मा ळयद ऋतु भध्मे जनयर शाउच्मा अधधकायाखारी की ब्रिटटळ वेनेने   
फ़िराडशे्फ़िमालय कब्ज़ा केरा शोता. डयैाण ऩरयलाय ब्रिटटळ वेनेच्मा भुख्मारमा वभोय याशत 
शोता. ते क्लेकय शोते आणण खूऩ वलनम्र रोक शोते. ते एक-दवुऱ्माळी खूऩ वन्भानाने 
फोरत अवत. वाधायण कऩड ेघारत अवत आणण टशिंवेचा वलयोध कयत अवत. त्मािंची 
अऩेषा अळी शोती की मुद्धात त्मािंनी कोणाच्माशी फाजूने बाग घेलू नाशी. ऩण ऩरयलायातरा 
भोठा भुरगा, चाफ़वण, जनयर लॉशळिंग्टनची वेनेभध्मे बयती झारा शोता. ऩरयलायातरे अन्म 
वदस्म त्माच्मा वुयषेच्मा शेतूने शेयधगयी करू रागरे शोते.  

शभस्टय डयैाण एक अध्माऩक शोते. गुप्त विंदेळ ऩाठलण्मावाठी त्मािंनी एक गुप्त बाऴा 
तमाय केरी शोती. शभवेव डयैाण जी मा ऩरयलायाची वगळ्मात प्रशवद्ध गुप्तशेय झारी, 
जॉनच्मा कोटाच्मा फटणािंभध्मे गुप्त विंदेळ रऩलत अवे. चौदा लऴीम जॉन ते विंदेळ जनयर 
लॎशळिंग्टनच्मा टोऩीभधून घेलून जात अवे, श्जथिं चाफ़वण ते डडकोड करून लाचत अवे. 

मा कशाणीत शे वािंधगतरिं आशे की अळाच एका खतयनाक काभधगयीच्मा दयम्मान 
शेयधगयी कयत अवतािंना जॉनच्मा फयोफय काम शोलू ळकरे अवते.  



“यस्त्मात कोणी वैननक आशे का? जॉन?” त्माच्मा 
आईने वलचायरिं. 

“पक्त जनयर शाउच्मा भुख्मारमाचा एक वैननक,” 
त्माने उत्तय टदरिं. 

“जॉन, रषात ठेल.ब्रिटटळ वैननकािंऩावून जऩून 
यशामचिं आशे,” त्माची आई म्शणारी..  

“आणण त्माच यस्त्माने जा जो भी तुरा वािंधगतरा 
आशे.” 

“ऩण भरा एक छोटा यस्ता भाटशत आशे,” जॉन 
म्शणारा. 

“तुझी आई जविं वािंगते आशे तविं कय,” त्माचे लडीर 
म्शणारे. 

“आईने आधीशी जनयर लॎशळिंग्टनरा विंदेळ ऩाठलरे 
आशे.” 



जॉनने डोकिं  शरलून वशभती दाखलरी. त्मारा 
लाटत शोतिं की आईने त्माच्मा कोटरा फटण 
रलकय रालालिं. तो थोडा घाफयरा शोता आणण 
त्मारा जनयर लॎशळिंग्टनच्मा कॎ म्ऩकड ेरलकय  
जामचे शोते.  

“शे घे, जॉन,” आईने ळेलटी म्शटरे.  

“नलीन फटण एकदभ जुन्मा फटणावायखे टदवते 
आशे.” जॉनने आऩरा कोट घेतरा.  

कऩड्माने झाकरेफ़मा फटणारा त्माने फोटाने स्ऩळण 
केरा. फटणाचे छोटी बोकिं  त्मारा जाणलत शोते. 
त्मारा रषात मेत नव्शता जनयर लॎशळिंग्टनचे 
शरशरेरे गुप्त विंदेळ, जो त्मा बोकािं भध्मे रऩलरा 
शोता.  



“जय भी ऩकडरा गेरो तय कोणी तो विंदेळ 
लाचू ळकेर का?” जॉनने वलचायरिं.  

“नाशी,” त्माचे लडीर म्शणारे.  

“भी ते अळा गुप्त बाऴेत शरशरिं आशे, जे 
पक्त तुझा बाऊ चाफ़वणच लाचू ळकतो.”  

“भरा अविं लाटतिं की शे फटण भी स्लत् 
जनयर लॎशळिंग्टनरा द्मालिं.” जॉन म्शणारा. 

“काम भाटशत एक टदलव तू अविं कयळीर 
वुद्धा,” त्माची आई म्शणारी. 

जॉनने रषऩूलणक कोटाची फटणिं रालरे.  

“वालध यशा,” त्माच्मा लडडरािंनी चेतालणी 
टदरी. “ब्रिटटळ वेना अभेयीकी गुप्तशेयािंना 
ऩकडण्माचा प्रमत्न कयत आशे.” 

“जय तुरा त्मािंनी ऩकडरिं तय जेर शोलू ळकते 
फ़किं ला त्माऩेषा वुद्धा काशीतयी लाईट.” त्माची आई 
म्शणारी. जॉन घाफरून काऩत शोता.. 



त्मारा भाटशत शोते बाग्मलान गुप्तशेयच जेर भध्मे 
जाऊ ळकतात, नाशीतय वाभान्मऩणे त्मािंना पाळी टदरी 
जाते.  

“भी वालध याटशन,” जॉन म्शणारा.  

“शा आशे तुझा फ़िरॎडशे्फ़िमातून फाशेय जाण्माचा ऩाव,” 
आई म्शणारी. “शा तुरा ब्रिटटळ वैननकािंना दाखलाला 
रागेर.” 

जॉनने ऩाव आऩफ़मा णखळात ठेलरा. 
वगऱिं चािंगरिं शोईर मा शेतूने जेव्शा त्माने त्मा 

फटणािंना शात रालरा तेव्शा त्माचे शात थयथयरे.   

“आम्शी यात्रीच्मा जेलणावाठी तुझी लाट फघू,” त्माची 
आई म्शणारी. 

 “ईवलय तुझिं कफ़माण कयेर, जॉन,” त्माचे लडीर 
म्शणारे.  



जॉन वेकिं ड स्रीटलय चारत गेरा. तो 
भाकेट स्रीटच्मा फाजूरा लऱरा. ब्रिटटळ 
वैननक प्रत्मेक जागी तैनात शोते.  

जॉनने वलचाय केरा, ते वलण इिंग्रडरा ऩयत जाले.  

नगयाच्मा ळेलटी अवरेफ़मा वैननकािंची चौकी जलऱ 
मेताच तो शऱू चारू रागरा.  



“शे, मैंकी काभचुकाय,” त्माने भागून आलाज 
ऐकरा. जॉन रगेच लऱारा.  

वॎम्मुअर फेकय शाक भायत शोता.  

वॎम्मुअरच्मा ऩरयलायारा ब्रिटटळ वैननक चािंगरे 
लाटत शोते. 

त्मािंना लाटे की इिंग्रजािंनी मुद्ध श्जिंकालिं. 
फेकय ऩरयलाय आणण टोयी ऩाटीच्मा काशी 

रोकािंना लाटे की अभेरयका ऩयत ब्रिटटळ 
वाम्राज्माचा एक बाग व्शाला.  

 जॉनरा ब्रिटटळ वैननकािंची श्जतकी घणृा लाटे 
त्माऩेषा अधधक घणृा तो वॎम्मुअरची कयत अवे.  



“आभच्मा नलीन वैननकािंना तू ऩाटशरिं का?” 
वॎम्मुअरने त्मारा वलचायरिं.  

“तुम्शी अभेरयकन आता कधीच श्जिंकू ळकत नाशी. 
णिवभवच्मा आधीच जनयर शाउ लॎशळिंग्टनरा 
शयलेर.” 

“ते अविं करू ळकणाय नाशी,” जॉनने यागात 
म्शटरिं. 

“ओश, शो, ते शयलतीर,” वॎम्मुअर म्शणारा.  

“आम्शी ब्रिटटळ खूऩ ताकदलान आशोत.” 
जॉन त्माच्माऩुढे गेरा.. 
“लाट फघ आणण फघ कोणाचा जम शोतो ते,” जॉनने 

ऊिं च आलाजात म्शटरिं.. 
“जेव्शा आम्शी श्जिंकू तेव्शा तुम्शी इिंग्रडरा ऩयत 

जाऊ ळकतात.” 
“कोण ऩाठलेर आम्शािंरा?” वॎम्मुअरने त्मारा 

ढकरत म्शटरिं.  

“भी!” जॉन ओयडरा.  



 जॉन भागे शोण्माच्मा आतच वॎम्मुअरने 
त्माच्मा ऩोटात जोयात एक फुक्का भायरा. जॉन 
खारी ऩडरा. 

“फघ,” वॎम्मुअर म्शणारा. 
“आम्शी श्जिंकू.” 
वॎम्मुअर आकडू ऩणा कयत नतथून ननघून गेरा. 

आऩरा कोट झटकत जॉन उबा याटशरा. 
त्माची इच्छा शोती की त्माने वॎम्मुअररा ऩयत 

भायाले,ऩण त्मारा भाटशत शोते की त्माने आता 
भायाभायी कयामरा नको.  

माशळलाम त्मारा मा गोष्टीची जाणील शोती की 
त्मारा जनयर लॎशळिंग्टनच्मा कॎ म्ऩलय ऩोशचणे अधधक 
भशत्लाचे आशे.  



जॉन वैननक चौकीलय थािंफरा.  

रार लदीलाफ़मा एक ब्रिटटळ वैननकाने त्माच्माकडून 
त्माचा ऩाव घेतरा. 

वैननक  खूऩ लेऱ ऩावचे ननरयषण कयत याटशरा. 
जॉनरा धचिंता लाटू रागरी.  

“तू आऩफ़मा भालळीकड ेजात आशे का?” वैननकाने 
वलचायरिं. 

“शो,” जॉनने उत्तय टदरिं. 
“भरा प्रत्मेक ऩावचे रषऩूलणक तऩावणी कयाली 

रागत,े” वैननक म्शणारा. 
“इथिं काशी अभेरयकी गुप्तशेय आशेत. तू तय गुप्तशेय 

नाशी ना?की आशे?” वैननक शवत म्शणारा. 
“ओश, नाशी वय,” जॉनने रगेच उत्तय टदरिं.  

“तय भग जा,” वैननक म्शणारा.  

“ऩण रषात ठेल, ज्मा गुप्तशेयािंना आम्शी ऩकडतो 
त्मािंना पाळी देतो.” 



ऩयिंतु तुम्शी भरा ऩकडू ळकणाय नाशी, आऩरा 
ऩाव णखळात ठेलत जॉनने वलचाय केरा.  

जॉनरा भाटशत शोतिं त्माने अनत वलवलाव दाखलणे 
मोग्म नाशी. म्शणून तो ऩूणणऩणे वालध याटशरा 
आणखीन कोणी ब्रिटटळ वैननक यस्त्मात बेटू नमे.  

जय त्माने त्मारा भालळीच्मा घयाच्मा ऩुढे जातािंना 
फनघतरिं तय त्मारा ळिंका मेईर की शा एक गुप्तशेय 
आशे. ते रऩलरेरा गुप्त विंदेळ वुद्धा ळोधून काढू 
ळकतीर. 

 



जॉन अचानक थािंफरा. त्माने मेणाऱ्मा 
घोड्मािंचा आलाज ऐकरा. त्माने एका 
खड्डात उडी भायरी आणण एका झाडाच्मा 
भागे रऩरा. 

ऩाच ब्रिटटळ वैननक त्मा यस्त्माने 
मेत शोते. ते शऱूशऱू ऩुढे ननघून गेरे. 
ते कोणारा तयी ळोधत शोते.  



वैननक दयू जाईऩमतं जॉन रऩून लाट फघत 
याटशरा. चािंगरिंच शोईर अळी इच्छा कयत त्माने 
कोटाच्मा फटणािंन स्ऩळण केरा. एक फटण गामफ 
शोते.  

जॉनने ज़भीनीलय प्रत्मेक टठकाणी ऩाटशरिं. 
त्मारा फटण कुठे टदवरिं नाशी.  भग त्माच्मा 
रषात आरिं की वॎम्मुअर फेकयने त्मारा फुक्का 
भायरा शोता. फटण वैननक चौकी जलऱच ऩडरिं 
शोतिं.  

जॉन ऩयत फ़िरॎडशे्फ़िमाच्मा टदळेने ऩऱू 
रागरा. त्माचा वलाव पुररा शोता. त्मारा ते 
फटण ळोधामचेच शोतिं.  



तो वैननक चौकी जलऱ मेलून थािंफरा. 
त्माने प्रत्मेक जागी फटण ळोधरिं. 
 “तू इतक्मा रलकय ऩयत आरा?” जॉन घाफयरा. 

ब्रिटटळ वैननक त्माच्माकड ेआरा.. 
“भाझिं एक फटण शयलरिं आशे,” जॉन म्शणारा.  

“जय भी ते ळोधरिं नाशी तय भाझी आई खूऩ नायाज 
शोईर.” वैननकाने आऩरा शात ऩुढे केरा. 

त्माच्मा शातात जॉनचे फटण शोते.  

“श्जथिं तुम्शी भुरिं भायाभायी कयत शोतात, नतथिं 
वाऩडरिं भरा,” वैननक म्शणारा.. 

फटण घेतािंना जॉन खूऩ कष्टऩूलणक आऩरे शात 
थयथरू देत नव्शता. त्मारा आळा शोती की वैननकारा 
फटणाच्मा आत रऩलरेरा विंदेळ शभऱारा नवाला.  

“भाझिं फटण ळोधून टदफ़माफद्दर आऩरिं आबाय,” 
भागे वयकत जॉन म्शणारा.  

“तय आता आऩफ़मा यस्त्माने जा,” वैननक 
म्शणारा. 



जॉनने फटण आऩफ़मा णखळाच्मा एकदभ आत 
ठेलरे. त्माने आकाळाकड ेफनघतरे. दऩुाय निंतयची लेऱ 
शोती. आऩफ़मा आईच्मा इळायावलरुद्ध, तो जिंगराच्मा 
भधून जाणाऱ्मा छोट्मा यस्त्माने जनयर लॎशळिंग्टनच्मा 
कॎ म्ऩकड ेजाऊ रागरा. एक ताव चारफ़मानिंतय 
वलश्ािंतीवाठी थािंफरा. फपाणच्मा झऱ्मा भधून त्माने 
ऩाणी प्मामरे.  

जवा तो उबा याटशरा,एका शाताने त्मारा दाफरिं 
. “तू मा जिंगरात काम कयत आशे?” एकाने ककण ळ 
आलाजात वलचायरिं. तो काशी फोरण्माच्मा आत त्मा 
भाणवाने जॉनरा उरटिं फ़पयलरिं. त्माचा वाभना 
एका दाढीलाफ़माळी झारा. त्माने फिंदकू जॉनलय 
योखरी.  



जी गोष्ट त्माच्मा भनात वगळ्मात आधी आरी ती 
जॉनने वािंगून टाकरी, “भी शळकाय कयत शोतो.” 

“ब्रफना फिंदकुीची शळकाय कयत शोता?” भाणवाने 
वलचायरिं. 

“खयिंतय भी भाझ्मा भालळीच्मा घयी जात शोतो,” 
जॉनने उत्तय टदरिं. 

 “खयिं वभजून घेण्मावाठी भी तुझ्माफयोफय मेईन,” 
त्मा भाणवाने नतखट आलाजात वािंधगतरिं. 
“आता चर,” त्माने आदेळ टदरा. 
जॉनरा भाटशत शोतिं की जय त्माने ऩऱण्माचा प्रमत्न 

केरा तय तो भाणूव त्मारा गोऱी भायेर. ते जिंगरातून 
फयाच लेऱ चारत याटशरे. जॉन थकरेरा आणण बुकेरा 
शोता. 

तो खूऩ घाफयरा शोता. तो भाणूव त्मारा कुठे घेलून 
जात शोता? जय ते ब्रिटटळ कॎ म्ऩ कड ेजात अवरे तय 
जॉन काम करू ळकणाय शोता.  



ळेलटी ते एका भोकळ्मा भैदानात आरे. 
एका कोऩऱ्मात एक भोठा, ऩािंढऱ्मा यिंगाचा तिंफू शोता.  

ननऱा लेऴ घातरेरे वैननक त्मा भैदानात कलामत 
कयत शोते. तो अभेरयकी वैननकािंचा कॎ म्ऩ शोता. 

जॉनने वुटकेचा वलाव घेतरा. एकदा त्माची 
बेट चाफ़वणची झारी की वगऱिं ठीक शोऊन 
जाईर. “आता तुझ्माकडून खयिं वभजून घेलू,” 
तो भाणूव जॉनरा म्शणारा.  



त्माने जॉनरा ऩािंढऱ्मा तिंफूच्मा जलऱ घेलून गेरा.  

“भाझ्मा फयोफय एक गुप्तशेय आशे,” तिंफूच्मा 
ऩशाया कयणाऱ्मा वैननकारा त्माने म्शटरिं. 

“भी मारा फ़िरॎडशै्फ़िमाच्मा जिंगरात विंटदग्धऩणे 
फ़पयतािंना ऩकडरिं आशे.” 

वैननक तिंफूच्मा आत गेरा. तो रगेच 
फाशेय आरा. “त्मारा आत घेलून मे.” 
दाढीलाफ़माने जॉनरा तिंफूत आत ढकररिं.  



“फव फेटा,” 
ननऱा लेऴ घातरेफ़मा एका उिंच भाणवाने म्शटरिं.  

जॉन राकडाच्मा खुचीलय फवरा. 
“भरा अविं वािंधगतरिं आशे की तू एक गुप्तशेय आशे,” 

त्मा भाणवाने वलचायरिं. 
 “गुप्तशेय शोण्मावाठी तू अजून खूऩ रशान आशे. तू 

कोणावाठी शेयधगयी कयतो आशे?”  

“जनयर लॎशळिंग्टनवाठी,” जॉन म्शणारा. 
“भी जॉन डयैाण आशे.” 
चाफ़वण डयैाण भाझा भोठा बाऊ. भी चाफ़वणरा आता 

बेटू ळकतो का?” तो भाणूव वैननकाकड ेलऱरा. 

“चाफ़वण डयैाणरा त्लरयत भाझ्माकड ेऩाठला.” 
ननऱा गणलेळ घातरेफ़मा भाणवावभोय जॉन 

आखडून फवरा शोता. त्मारा लाटरिं की चाफ़वण मेईऩमतं 
एक लऴण ननघून गेरिं.   



“अये जॉन,” चाफ़वणने आवचमाणने म्शटरिं.  

जॉन शवरा. 
आता तो शवद्ध करू ळकत शोता की तो 

लॎशळिंग्टनवाठी शेयधगयी कयतो आशे. 
“आईने भरा ऩाठलरिं.भाझ्माजलऱ जनयर 

लॎशळिंग्टनवाठी काशी विंदेळ आशे.” 
जॉनने तुटरेरिं फटण आऩफ़मा णखळातून काढरिं.  

“लडडरािंनी गुप्त बाऴेत शरशरेरा एक विंदेळ मात 
आशे.” 

 चाफ़वणने फटणाच्मा लयचे कऩडा काढरा. त्माने 
विंदेळ फाशेय काढरा आणण तो लाचू रागरा. 

“शा विंदेळ आता लाच,” उिंच भाणवाने म्शटरिं.  
“चाफ़वण अविं करू नको,” जॉन ओयडरा. 
“पक्त जनयर लॎशळिंग्टनरा शा विंदेळ लाचण्माचा 

अधधकाय आशे.” 



चाफ़वण आऩफ़मा बालालय शवरा.  

“जॉन, शेच जनयर लॎशळिंग्टन आशेत.” 
जनयर लॎशळिंग्टनने ऩुढे मेलून शात शभऱलरा. 
जॉनने ऩण त्मािंच्माळी शात शभऱलरा.  

“इतक्मा भोठ्मा लीय देळबक्ताचा शात शातात 
घेणे गौयलाची गोष्ट आशे,” जनयर म्शणारे.  

“धन्मलाद, वय,” जॉन म्शणारा. 
“चाफ़वण,” जनयर म्शणारे.  

“वगऱे विंदेळ उरगडफ़मा निंतय भरा रयऩोटण कय.”  

 एलढिं म्शणून जनयर तिंफूच्मा फाशेय ननघून गेरे.  



चाफ़वण जॉनच्मा कोटाचे फटणे काढू रागरा.  

जॉनरा वलवलाव  फवत नव्शता की त्माची बेट  
जनयर लॎशळिंग्टनळी झारी. 

त्माची प्रळिंवा कयत त्मािंनी जे ळब्द लॎशळिंग्टन 
मािंनी म्शटरे शोते, ते अजूनशी त्माच्मा कानात गुिंजत 
शोते.. 

विंदेळ काढफ़मानिंतय चाफ़वणने फटण ऩयत जॉनच्मा 
कोटारा शळलून टदरे.  

“घयी ऩयत जातािंना वालध यशा,” चाफ़वण म्शणारा.  

“आणण फटण आणण्मावाठी आम्शािंराशी तुझी 
आलळकता आशे.” 



चािंगरिं शोण्माच्मा शेतुने जॉनने कोटाच्मा फटणािंना 
स्ऩळण केरा.भग कोट घारत तो शवरा. “जनयर 
लॎशळिंग्टनच्मा वेनेवाठी भी खूऩ फटणिं घेलून मेईन.” 

अंत  


